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EDITORIAL
Vitrines maravilhosas, repletas de árvores multicoloridas de todos os tamanhos e
desejos! Ao alto, a estrela lindíssima, ganha destaque! Nas casas as guirlandas e os
sinos ressaltam nas portas e janelas! Símbolos místicos e mágicos dão lugar aos
sentimentos que inspiram pessoas do mundo inteiro!
A árvore de Natal simboliza na perspectiva cristã a vida, a paz e a esperança!
Os presentes são o carinho, a solidariedade e a caridade que existe em cada um de nós!
O presépio retrata o ambiente em que nasceu o Cristo Salvador.
A estrela iluminou o caminho para a chegada dos Reis Magos.
As velas nos lembram que Jesus trouxe a luz ao mundo!
Os sinos anunciam à humanidade a chegada de Nosso Senhor!
O Natal nos traz interiormente a paz, a bondade, a solidariedade, a alegria e a
generosidade!
Desejamos que a sua árvore de Natal, seja repleta de sombra para os dias mais difíceis,
que seus frutos tragam fartura e docilidade para os dias mais amargos e as suas ores
permitam-lhe alegrar e colorir os dias sem cor!
Que a estrela lhe faça reetir e lembrar da sua luz e calor próprios. Espalhe a sua luz,
pois você é a estrela mais brilhante! Espalhe o calor humano que existe em você!
Que os sinos repiquem em todos os momentos de alegria e felicidade e anuncie a
chegada de mais um ano! E que esse ano seja valioso, repleto de realizações e sucesso!

n

Saúde e Bem estar

n Depressão,

o mal do

século

Receba com carinho essa mensagem, que se segue, de Mário de Andrade ilustrando,
com alta sensibilidade, o que esperamos e desejamos a você!
“O VALIOSO TEMPO DOS MADUROS”
“Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para a frente do
que já vivi até agora.
Tenho muito mais passado do que futuro.
Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas.
As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço.
Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.
Não quero estar em reuniões onde deslam egos inamados.
Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus
lugares, talentos e sorte.

Comportamento
n Dicas de saúde para

viajantes

Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre
vidas alheias que nem fazem parte da minha.
Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas, que apesar da idade
cronológica, são imaturos.
Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário
geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos.
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a essência, minha alma tem
pressa.
Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana;
que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita
antes da hora, não foge de sua mortalidade, quero caminhar perto de coisas e pessoas
de verdade.
O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial!”

Espaço do Segurado
‘‘Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as dificuldades
desaparecerem e os obstáculos sumirem’’
Quincy Adams

DICA CULTURAL
ACONTECE NO
IPLEMG

Filme: A Teoria de Tudo

Festa anual de
confraternização
Convidamos os nossos contribuintes e
pensionistas para a FESTA ANUAL DE
CONFRATERNIZAÇÃO DO IPLEMG,
a realizar-se dia 10 de dezembro, a
partir das 20h00min, na Casa Bernardi,
Rua Conde de Linhares, 308 - Cidade
Jardim, Belo Horizonte - MG
Teremos manobrista no local.

A história de Stephen Hawking é
contada pela luz da genialidade e do
amor que não vê obstáculos. Quando
Jane conhece Stephen, percebe que
está entrando para uma família que é
pelo menos diferente. Com grande
sede de conhecimento, os Hawking
possuíam o hábito de levar material de
leitura para o jantar, ir a óperas e
concertos e estimular o brilhantismo
em seus filhos – entre eles aquele que
seria conhecido como um dos maiores
gênios da humanidade, Stephen.
Descubra a história por trás de Stephen
Hawking, cientista e autor de sucessos

Teremos o esperado Bingo, sorteio de
presentes, música e descontração.
Esperamos que o prezado associado e
família nos honrem com sua presença,
indispensável para o brilho das
festividades.
Favor confirmar presença até dia 3 de
dezembro, pelo telefone 3291.1944,
com Adriana ou Tatiane.

que já vendeu mais de 25 milhões de
esclerose lateral amiotrófica aos 21
anos, enquanto conhecia a jovem
tímida Jane, Hawking superou todas as
expectativas dos médicos sobre suas
chances de sobrevivência.
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O IPLEMG, preocupado com a saúde de
seus segurados, criou o Programa
Qualidade de Vida, Sol na Janela, em
2008. O objetivo é estimular as
pessoas a mudarem seu estilo de
vida, a adotarem hábitos mais
saudáveis e a valorizarem a
prevenção de doenças.
Em um ambiente criado especialmente
para atender o segurado com todo
conforto, atenção e carinho, o
Programa Sol na Janela proporciona
momento de descontração, interação
entre os segurados, socialização,
promoção da saúde, entre outros.

Entre as atividades do Programa
podemos destacar:
Ÿ Atendimento médico e nutricional;
Ÿ Fisioterapia;

como Uma breve história do tempo,
exemplares. Diagnosticado com

Faça parte do
Programa Sol na Janela
em 2016

Ÿ Pilates;

Atualização de Cadastro

Ÿ Condicionamento físico;
Ÿ Aulas de informática;

Atualize seus dados através de nossos
endereços eletrônicos ou telefone. Você
receberá mais informações sobre o IPLEMG e
seus serviços.
E-mail: iplemg@almg.gov.br
Site: www.iplemg.mg.gov.br
Telefone: (31) 3291.1944
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Ÿ Curso de memória;
Ÿ Palestras durante todo ano.

Venha fazer parte do Programa Sol
na Janela!
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Espaço do Segurado

DICA DE SAÚDE
Farmácia popular
Dando continuidade ao tema sobre
medicamentos genéricos e do
programa de farmácia popular do
Ministério da Saúde, não tenho boas
notícias.
Uma das principais bandeiras do
Governo Federal, para auxiliar os
brasileiros no controle de suas doenças
crônicas, o programa Farmácia Popular
terá uma de suas modalidades extinta
em 2016. O copagamento de
medicamentos, em que o governo
subsidia cerca de 90% do valor dos
remédios, deve ser descontinuado.
Pelo menos três milhões de brasileiros
são beneficiados atualmente por essa
modalidade, que oferece tratamento
para colesterol, osteoporose, mal de
Parkinson, glaucoma e rinite, além de
contraceptivos e fraldas geriátricas.
Pela proposta encaminhada pelo
governo ao Congresso, ficam mantidos
o braço do programa chamado de
Saúde Não Tem Preço (em que o
paciente não precisa pagar na farmácia
remédios para diabetes, hipertensão e
asma) e as unidades próprias do
Farmácia Popular.
A lista de medicamentos que continuarão ser distribuídos gratuitamente pelo
Ministério da Saúde podem ser
consultados, através da lista RENAME (
Relação Nacional de Medicamentos) , e
cada município tem a sua própria lista
REMUME ( Relação Municipal de
Medicamentos), de acordo com
orçamento destinados para este
programa. Os medicamentos serão
distribuídos gratuitamente somente
nos centros de saúde e nas unidades
próprias do Farmácia Popular.
Como a saúde é um direito de todos e
dever do Estado, assegurado na
Constituição, procure se informar
sobre os medicamentos que podem ser
liberados gratuitamente, ou mesmo
aqueles que são considerados
especiais.
Dra. Adriana Carneiro
Médica do Programa Sol na Janela IPLEMG

DEPOIMENTO
Nesta edição entrevistamos nosso
segurado, Carlos Eloy Carvalho
Guimarães. Autêntico e sempre
presente no Instituto ele nos conta
episódios de sua vida. Confira.
Como iniciou sua vida na política de
Minas Gerais? Teve algum incentivo ou
inspiração? Como foi sua evolução
política?
Iniciei minha vida pública em 1962. Eu
entrei na política por sugestão do meu tioavô Francisco Campos, que a pedido do
Magalhães Pinto sugeriu meu nome para
representar a família que sempre teve um
representante político em Minas Gerais. Foi
uma evolução muito interessante, comecei
como Deputado Estadual, minha eleição
coordenada pelo ex-governador Magalhães
Pinto e pelo meu tio Paulo Campos. Fui
Deputado Estadual por dezesseis anos,
onde fui líder do governo Aureliano Chaves
e Ozanan Coelho e Presidente da Arena.
Depois me elegi Deputado Federal por oito
anos, onde fui Secretário de Estado de
Obras Públicas. Após me aposentar como
Deputado fui Presidente da CEMIG por sete
anos e meio. Todos os cargos que ocupei,
tive a liberdade de organizar grandes
equipes e conseguimos bons resultados nos
trabalhos onde estivemos.

A partir do seu ponto de vista, qual a
importância do Programa Sol na Janela
para os segurados do IPLEMG?
Esse Programa é uma das boas conquistas
do IPLEMG. Muito importante e interessante para a terceira idade, pois o aposentado
tem que ter alguma distração. O Programa
da condição aos segurados de abrir uma
nova janela. Mas a pessoa precisa ter força
de vontade. É necessário ter disciplina na
vida, sem disciplina nada funciona.
Agora nosso bate bola. Dê respostas
rápidas e objetivas ás palavras citadas,
OK?
FAMÍLIA: Uma coisa muito boa
AMIZADE: Essencial, sobre tudo para
quem está na terceira idade
ALEGRIA: Minhas netas

O senhor é advogado. Por que escolheu o Direito como prossão?
Temos muitos bacharéis na família. Nasci em
Pompeu e vim para Belo Horizonte para
cursar direito. Iniciei minha carreira como
advogado criminalista em Belo Horizonte,
mas advogava nas comarcas do interior, no
oeste de Minas: Pompéu, Pitangui, Abaeté,
Morada Nova, etc. Tive a sorte de conseguir
vários juris nestas comarcas e obtive
sucesso. Isto repercutiu positivamente e
meu nome se destacou na região, o que
muito me ajudou a entrar na política.
O que signica qualidade de vida para
você? Você julga ter qualidade de vida
atualmente?
Qualidade de vida para mim significa você
ter uma boa saúde, ter oportunidade de
cuidar dela e fazer tudo para conservá-la.
Isto inclui exercícios físicos, boa alimentação, fazer os check-ups e ter amigos, pois a
amizade cria várias motivações. Eu julgo ter
uma boa qualidade de vida!

TRISTEZA: Sinto falta do meu pai e da
minha mãe.
LUGAR: Belo Horizonte
IPLEMG: Muito útil. Tem uma finalidade
específica que é garantir aos segurados e
sua família uma velhice mais tranquila
FRASE: “Vamos sempre se esforçar para
estar em um bom caminho” – Carlos Eloy

Você tem alguma consideração que
julga relevante compartilhar com os
colegas do IPLEMG?
Sim. Acho que nós devemos sempre
prestigiar o Instituto, que é um órgão
criado exclusivamente para atender os
seus segurados. Para o segurado
aposentado que não tem outro trabalho, o
IPLEMG é fundamental. Cada vez mais o
IPLEMG tem procurado promover
atividades enriquecedoras, através do Sol
na Janela.

Saúde e Bem Estar

Depressão: o mal do século
A depressão é considerada, hoje em dia, um problema de
saúde importante que afeta pessoas de todas as idades,
levando a sentimentos de tristeza e isolamento social. De
acordo com a OMS, 400 milhões de pessoas de todas
as faixas etárias, cerca de 7% da população mundial,
sofrem de depressão a cada ano. Estima-se que
aproximadamente 15% dos idosos apresentem sintomas
depressivos e cerca de 2% tenham depressão grave.
Depressão não é apenas uma tristeza passageira
diante de um fato adverso da vida. A pessoa deprimida
pode apresentar um entristecimento profundo e duradouro,
mas existe também um conjunto de outros sintomas que se
relacionam com a doença. Dentre eles, destacam-se
diminuição do interesse pela realização de tarefas cotidianas,
mudanças no apetite, queixa de dores sem uma causa física,
alterações do sono, fadiga e perda de energia, sentimentos
de desvalorização ou culpa excessiva, visão negativa e
pessimista da vida, alterações da memória e concentração,
dificuldade em tomar decisões, entre outros.
Muito se tem investigado a respeito das causas da depressão.
Há uma série de evidências que mostram alterações químicas
no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com

relação aos neurotransmissores (substâncias que transmitem
impulsos nervosos entre as células) e a outros processos que
ocorrem dentro das células nervosas. Particularmente em
indivíduos idosos, tais alterações são mais comuns, devido ao
próprio processo de envelhecimento que pode envolver atrofia
cerebral, perda neuronal, diminuição do número de
neurotransmissores e alterações vasculares no cérebro. Além
disso, em pessoas com 60 anos ou mais, existem outros
fatores desencadeadores que atuam na causa da depressão,
como doenças físicas dolorosas e/ou incapacitantes, situações
de luto, limitações físicas, falta de suporte familiar, isolamento
social, diminuição de renda e mudança no papel social.
É comum justificar os sintomas depressivos atribuindo-os ao
peso da idade, o que dificulta o diagnóstico. Apesar de todos
os fatores citados favorecerem o desenvolvimento da doença
em indivíduos idosos, é preciso destacar que a depressão não
é um fato normal do envelhecimento. O idoso não precisa
ser necessariamente triste. Se uma pessoa fica desanimada
e triste por algumas semanas, isso deve ser encarado como
um sinal de alerta. É preciso procurar um psiquiatra ou um
psicólogo para uma avaliação especializada, pois a mesma
pode estar deprimida.

CAUSAS DA DEPRESSÃO DEPOIS DOS 60 ANOS
Atroa progressiva
do cérebro

Perda neuronal e
diminuição de
neurotransmissores

Doenças físicas
dolorosas e/ou
incapacitantes

Alterações
vasculares

Sintomas
Ÿ

Tristeza

Ÿ

Perda de interesse pelas

Ÿ

Mudança no apetite

atividades rotineiras
(perda ou excesso)

Situações de luto

Ÿ

Queixas de dores sem
uma causa física

Limitações físicas

Ÿ

Distúrbios do sono

Ÿ

Ganho ou perda de peso

$

Falta de
suporte familiar/
isolamento social

Diminuição de
renda e mudança
no papel social

Até 15%
dos idosos têm
depressão

14%

dos casos de suicídio
ocorre com pessoas de
mais de 65 anos nos EUA

63% dos idosos
que cometem suicídio
sofrem de depressão

Fonte: CDC/EUA/2009, Fiocruz/2010 e SONIA BRUCKI, neurologista membro da Academia Brasileira de Neurologia

Saúde e Bem Estar

de Depressão Geriátrica (Geriatric Depression Scale GDS), uma escala criada para rastrear transtornos
depressivos em indivíduos idosos, por meio de 5
perguntas simples.
Escolha uma opção para cada pergunta abaixo e
some suas respostas:

Repercussões da depressão
A depressão apresenta repercussões na vida do
indivíduo, afetando o organismo nos âmbitos físico e
psicológico, gerando um ciclo vicioso. (Veja figura abaixo)
Observe que uma pessoa deprimida mostra-se menos
disposta à prática de atividade físicas. Com a falta de
exercícios físicos, ocorre um descondicionamento que
leva à fragilidade do sistema músculo-esquelético. A
fraqueza dos músculos pode avançar até que a pessoa
não possa realizar atividades comuns da vida diária,
como levantar-se de uma cadeira, tomar banho sozinha,
amarrar os cadarços de um sapato, entre outras. A perda
do estilo de vida independente provoca diminuição na
motivação e autoestima o que, por sua vez, faz com que
o indivíduo deixe de participar de atividades em grupo,
como trabalho e entretenimento, isolando-se
socialmente. Todos esses eventos contribuem para a
piora do quadro de depressão, alimentando o ciclo
Depressão

Isolamento social

Menor motivação
e menor autoestima

Perda do estilo de
vida independente

Inatividade física

Descondicionamento

Fragilidade músculoesquelética

Faça o teste de depressão e descubra se
você tem sintomas compatíveis com a
doença.
Existem várias formas de avaliar a presença de sintomas
de depressão em uma pessoa. Conheça abaixo a Escala

Fonte: Avaliação Multidimensional do Idoso
Edgar Nunes de Moraes e Flávia Lanna de Moraes

Resultado
Se suas respostas somaram dois pontos ou mais, isso é
um indicativo de depressão. Procure um profissional
especializado para um diagnóstico mais preciso.

Tratamento
A depressão é uma doença como outra qualquer e
tem tratamento! Medicamentos antidepressivos
permitem uma recuperação do equilíbrio químico do
cérebro, com melhora dos sintomas da depressão. Essa
recuperação demora algumas semanas, durante as quais
o apoio dos familiares é fundamental. O
acompanhamento psicológico, com sessões de terapia,
permite uma complementação do tratamento
medicamentoso, proporcionando qualidade de vida ao
idoso. Além disso, a prática de atividades físicas tem
se mostrado muito efetiva no tratamento da
depressão, por proporcionar benefícios como a
distração dos estímulos que provocam estresse
emocional, interação social, melhor qualidade de vida,
maior controle sobre o corpo, melhora da capacidade
respiratória e, especialmente, o aumento de estímulos ao
sistema nervoso central. Durante a realização de
exercícios físicos, o organismo libera dois hormônios
essenciais para auxiliar no tratamento da depressão, a
endorfina e a dopamina. Ambos têm influência positiva
sobre o humor e as emoções.

Fique alerta! Se você suspeita estar com
depressão,
procure
um
prossional
especializado!
Redação: Equipe Sol na Janela

Comportamento
"A prevenção ainda é a forma mais segura e inteligente de minimizarmos, ou mesmo de evitarmos, uma vasta
rede de contratempos”.
Autor Desconhecido

Dicas de Saúde para Viajantes
Poucos cuidados são necessários para uma Viagem
sem problemas.

Viajar é uma das melhores coisas da vida. Sejam a
negócios ou a lazer, conhecer novos lugares, novas
pessoas e trazer boas histórias na bagagem são
sempre experiências enriquecedoras. Isso se você não
car doente e trocar todos esses momentos por uma
estada na cama a quilômetros de casa. Mas você pode
se prevenir. Por isso preparamos aqui uma lista com
dicas para você guardar só boas lembranças da sua
próxima viagem.
Faça um check up
Recomenda-se que as pessoas procurem orientação médica
especializada pelo menos um mês antes da viagem, pois é
sempre necessária atualização das informações e até mesmo
de algumas vacinas.
A avaliação clínica pode ser feita por um médico de
confiança, até porque as estatísticas mostram que o maior
motivo de morte entre viajantes são as doenças cardiovasculares (49%), seguidas dos traumas (25%), causados principalmente por acidentes de trânsito e afogamentos. Apesar
disso, há outros riscos que podem atrapalhar sua viagem,
sendo útil a orientação de um especialista:
Ÿ Consulte o seu médico para um check-up e pergunte

sobre seu condicionamento para a viagem planejada;
Ÿ Consulte também seu dentista e oftalmologista.

Conra a sua carteira de vacinação
Diversas doenças comuns em viagens podem ser evitadas
com a vacina. Embora a maioria das doenças adquiridas em
viagens seja de natureza leve e transitória, algumas doenças
infecciosas muito graves são endêmicas em certos lugares.
Além disso, algumas vacinas são obrigatórias em regiões
específicas. Fique alerta, pois algumas vacinas precisam ser
tomadas semanas ou meses antes de viajar.
Opte por um seguro saúde
Caso seu plano de saúde não assegure cobertura internacional, procure contratar um seguro saúde com cobertura
médica, hospitalar, odontológica, de medicamentos e até
jurídica, para o período de sua viagem. Além de eficientes
esses planos não são caros.

necessidade. Deve-se ter o cuidado de portar quantidades a
mais de remédios de uso crônico, devido à possibilidade de
imprevistos e dificuldade de comprá-los em outros países. Esse
tipo de medicação deve ter as prescrições em inglês, preferencialmente. Caso use óculos de grau, leve um par extra.
Fique atento durante o vôo
- Escolha uma roupa bem confortável e proteja-se do frio.
- Se você for uma pessoa alta, tente escolher as poltronas da
primeira fileira ou ao lado da saída de emergência.
- Amenize a dor de ouvido e obstruções nasais com tampões
de ouvido e descongestionantes.
- Beba água com frequência e evite bebidas alcoólicas (uma
das principais causas de desmaios durante os vôos.)
- Mexa-se e mude de posição no assento com frequência.
- Estique os braços sobre a cabeça como se estivesse se
espreguiçando e alongue as pernas.
- Evite tomar remédios para dormir.
Estimule a circulação sanguínea
No caso das viagens longas, quando o viajante permanecerá
sentado ou inativo durante muito tempo, movimente-se. Não
fique mais que uma hora numa mesma posição. Ative a
circulação das pernas para reduzir o risco de tromboses. Faça
um exercício simples, que pode ser feito em pé ou sentado.
Fique na ponta dos pés e erga os calcanhares. Faça isso vinte
vezes, pelo menos duas vezes num período de 12 horas.
Quem tem problemas circulatórios vai se beneficiar mais se
diminuir o intervalo entre os exercícios. Em alguns casos o uso
de meia elástica é fundamental.
Conheça as variações naturais do seu destino e
adapte-se
Esteja pronto para enfrentar mudanças bruscas de temperatura e mudanças de fusos horários. Use protetor solar invariavelmente e tenha cuidado com altitudes. Leve roupas adequadas
para se proteger do clima.
Respeite a legislação local
Conheça e respeite as leis e costumes locais.
Tenha contatos das representações diplomáticas

Leve seus medicamentos
Antes de viajar converse com seu médico para obter
orientações sobre medicações a serem levadas em caso de

Procure ter à mão endereços e telefones das representações
diplomáticas do Brasil mais próximas na(s) cidade(s) que visitar.
Redação: Janela do IPLEMG

